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หวัเร่ือง 

• คณุภาพและมาตรฐาน 

• มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน เคร่ืองปัน้ดนิเผา 

• กระบวนการผลิตเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

• ผงัก้างปลาและตวัอยา่งปัญหา 

• การบรรจ ุ เคร่ืองหมายและฉลาก 

• การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ 



ที่มา: ส านกังานพฒันาอตุสาหกรรมชมุชน กสอ. 
http://www.dip.go.th/Portals/0/Nusa/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B

9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2.pdf 



เคร่ืองป้ันดินเผาเออร์เทนแวร์ มผช๔๖/๒๕๕๖ 

๑. ขอบข่าย 

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนน้ีครอบคลุมเฉพาะเคร่ืองป้ันดินเผาเออร์เทนแวร์
ประเภทท่ีใชก้บัอาหารและประเภทใชง้านทัว่ไป ไม่ครอบคลุม
เคร่ืองป้ันดินเผาอ่ืนท่ีไดป้ระกาศเป็นมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนแลว้ 



๔. คุณลกัษณะทีต้่องการ 
๔.๑ ลกัษณะทัว่ไป 
 ต้องประณตี สวยงาม มรูีปแบบรูปทรงทีเ่หมาะสมกบัการใช้งาน ไม่แตก บิน่ ร้าว และ
ไม่มรีอยเป้ือนเน่ืองจากการตกแต่ง กรณเีป็นชุดเดยีวกนั ต้องมรูีปแบบ ลวดลาย และสีทีก่ลมกลนื
เข้ากนัได้การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพนิิจ 
๔.๒ ความเบีย้ว (เฉพาะภาชนะแบบวงกลม) 
 เส้นตรงทีล่ากผ่านจุดศูนย์กลางจะแตกต่างกนัได้ไม่เกนิร้อยละ ๒.๐ 
๔.๓ ข้อบกพร่อง (เฉพาะประเภททีใ่ช้กบัอาหาร) 
 ต้องไม่มข้ีอบกพร่อง ดงัต่อไปนี ้ 
 ๔.๓.๑ จุดขนาดตั้งแต่๐.๕ มลิลเิมตรขึน้ไปทีด้่านในของภาชนะ 
 ๔.๓.๒ รูเขม็ขนาดตั้งแต่๐.๕ มลิลเิมตรขึน้ไป 
 ๔.๓.๓ เศษวสัดุฝังในขนาดตั้งแต่๑ มลิลเิมตรขึน้ไป 
 ๔.๓.๔ จุดทีเ่คลอืบไม่ติด หรือเคลอืบดงึตัว (crawling) 
 ๔.๓.๕ รอยนูน (blister) 

๓.๑.๑ ประเภททีใ่ช้กบัอาหาร เช่น จาน ชาม ถ้วย โถ เหยอืกน า้ 
๓.๑.๒ ประเภทใช้งานทัว่ไป เช่น ตุ๊กตา แจกนั โคมไฟ 



๔. คุณลกัษณะทีต้่องการ (ต่อ) 

๔.๔ ปริมาณตะกัว่และแคดเมียม (เฉพาะประเภททีใ่ช้กบัอาหาร) 

 ปริมาณตะกัว่และแคดเมียม ทีล่ะลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิก
แก้ว และภาชนะแก้วทีใ่ช้กบัอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ตะกัว่ไม่เกนิ  ๐.๘-
๒  มิลลกิรัมต่อตารางเดซิเมตร แคดเมยีมไม่เกนิ  ๐.๐๗-๐.๕  มิลลกิรัมต่อตาราง
เดซิเมตร 

๔.๕ ความทนต่อการเปลีย่นอุณหภูมโิดยฉับพลนั (เฉพาะประเภททีใ่ช้กบัอาหาร) 

 เมือ่ทดสอบทีอุ่ณหภูมแิตกต่างกบัอุณหภูมห้ิอง ๑๒๐ องศาเซลเซียส ต้อง
ไม่แตก ร้าว และผวิเคลอืบต้องไม่รานหรือมรีอยแยก 

๔.๖ การดูดซึมน า้ (เฉพาะประเภททีใ่ช้กบัอาหารและใช้งานทีสั่มผสักบัน า้) 

 ค่าเฉลีย่การดูดซึมน า้ต้องไม่เกนิร้อยละ ๘ โดยน า้หนัก 

๓.๑.๑ ประเภททีใ่ช้กบัอาหาร เช่น จาน ชาม ถ้วย โถ เหยอืกน า้ 
๓.๑.๒ ประเภทใช้งานทัว่ไป เช่น ตุ๊กตา แจกนั โคมไฟ 



๕ การบรรจุ 
 ๕.๑ หากมกีารบรรจุ ให้บรรจุเคร่ืองป้ันดนิเผาเออร์เทนแวร์ในภาชนะบรรจุทีส่ะอาด 
แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกนัความเสียหายที่อาจเกดิขึน้กบัเคร่ืองป้ันดนิเผาเออร์เทนแวร์ได้ 
๖ เคร่ืองหมายและฉลาก 
 ๖.๑ ทีฉ่ลากหรือภาชนะบรรจุเคร่ืองป้ันดนิเผาเออร์เทนแวร์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องม ี
เลข อกัษร หรือ 
เคร่ืองหมายแจ้งรายละเอยีดต่อไปนีใ้ห้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
 (๑) ช่ือผลติภัณฑ์ (ตามช่ือ มผช.) อาจตามด้วยช่ือเรียกผลติภัณฑ์ เช่น แจกนัดนิเผา 
โอ่งดนิเผาเคลอืบ 
 (๒) ประเภท 
 (๓) เดอืน ปีทีท่ า 
 (๔) ประวตัิผลติภัณฑ์ (ถ้าม)ี 
 (๕) ค าเตือน (ถ้าม)ี เช่น ประเภทใช้งานทัว่ไป ให้ระบุค าเตือน “ไม่ควรใช้กบัอาหาร” 
“ไม่ควรใช้กบัเตาไมโครเวฟกรณทีีม่ขีอบเงนิขอบทอง (เฉพาะประเภททีใ่ช้กบัอาหาร)” 
 (๖) ข้อแนะน าในการใช้และการดูแลรักษา 
 (๗) ช่ือผู้ท าหรือสถานทีท่ า พร้อมสถานทีต่ั้ง หรือเคร่ืองหมายการค้าทีจ่ดทะเบยีน 
 ในกรณทีีใ่ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ าหนดไว้ข้างต้น 

๓.๑.๑ ประเภททีใ่ช้กบัอาหาร เช่น จาน ชาม ถ้วย โถ เหยอืกน า้ 
๓.๑.๒ ประเภทใช้งานทัว่ไป เช่น ตุ๊กตา แจกนั โคมไฟ 



กระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดนิเผา 

การเตรียมวัตถุดบิ 

การขึน้รูป 

การตกแต่ง 

การท าแห้ง 

การชุบเคลือบ 

การเผา 

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 

ฉลากและบรรจุภัณฑ์ 

การเผา 
ตรวจสอบ คุณภาพ 

วัตถุดบิ 



ผังก้างปลา 
วธีิการ + คน + วัสดุ + อุปกรณ์ 

ท่ีมา: http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=814 



ช่วงเวลาท างาน 

การเตรียมเนือ้ดนิ 
สารเตมิ 

ทรุดโทรม 

ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสม 
กับการใช้งาน ไม่แตก บิ่น และร้าว  

คราบขาว 

วธีิการท างาน คน วัตถุดบิ 

วัสดุ+เคร่ืองจักร สภาพแวดล้อม 

ขาดคุณภาพ 

ขาดความช านาญ 

พนักงานฝึกหดั 

ไม่รับผิดชอบ 

สุขภาพ 
จติ 

เนือ้ดนิ 

อุณหภมูิ 

ความชืน้ 

ห้องอบ 
อุณหภูมิ โมล 

อายุ 

น า้ 
สารปนเป้ือน 
น า้ 

แสงสว่าง 

http://digitalfire.com/4sight/im
ages/glossary/ryljezuhaz.jpg 

สารปนเป้ือน 
สารเคมี 



https://digitalfire.com/4sight/images/art
icles/pyskycagor.jpg 

http://dirt-
kickerpottery.blogspot.com/201
1/05/throwing-off-hump-
cracks-glaze-testing.html 

http://e-market.kapook.com/product.php?pid=287 

http://dirt-
kickerpottery.blogspot.com/2011/05/throwing-off-
hump-cracks-glaze-testing.html 

http://www.mariabujalska.com/44179/1101591/projects/distortions-process 

ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน  
ไม่แตก บิ่น และร้าว  

  

http://www.ceramicindustry.com/articles/90527 



http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Cer_Sinter
.html 

การดูดซมึน า้  
ค่าเฉล่ียการดูดซมึน า้ต้องไม่เกนิร้อยละ ๐.๕ โดยน า้หนัก 

http://lakesidepottery.com/HTML%20Text/Tips/Crazing.html 

ปริมาณน า้ 

ปริ
มา

ตร
 

http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/cd3wd/
CONSTRUC/H2385E/EN/B982_5.HTM 

อุณหภูมิ 
กา

รห
ดต

ัว 

ความพรุน 

http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4296 

http://www.studiopotter.
org/articles/?art=art0019 รูปจาก วารสารเซรามิกส์ พ.ศ.2546 

เผา 

เนือ้ดนิ เคลือบ 

เผา 



ต้องประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน  
ไม่แตก บิ่น และร้าว  

  

ไม่แตก บิ่น 
ร้าว 

วธีิการท างาน คน วัตถุดบิ 

วัสดุ+เคร่ืองจักร สภาพแวดล้อม 

ขาดคุณภาพ 

ขาดความช านาญ 

พนักงานฝึกหดั 
ไม่รับผิดชอบ 

สุขภาพ 
จติ 

ทรุดโทรม 
เนือ้ดนิ 

อุณหภมูิ 

ความชืน้ 

ห้องอบ 
ต าแหน่ง 

อุณหภูมิ 

ปริมาณน า้ 

ความหนาบาง 

ช่วงเวลาท างาน 

ดนิเชือ้ 

แสงสว่างน้อย 

ขึน้รูป 

ความหนาแน่น 

ปริมาณน า้ 

การเผา 
อุณหภูมิ อัตราการเผา 

บรรยากาศ 
การจัดเรียง 

อุณหภูมิออกจากเตา 

การบด 
ขนาด 

การผสม 
อัตราส่วน สม ่าเสมอ 

เตาเผา 

อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภมูิ 

หวัพ่น ฉนวน 

การเตรียมเนือ้ดนิ 
การนวด 

ต าแหน่ง 



การดดูซมึ การร่ัวซมึ 

การดูดซมึ     
การร่ัวซมึ 

วธีิการท างาน คน วัตถุดบิ 

วัสดุ+เคร่ืองจักร สภาพแวดล้อม 

ขาดคุณภาพ 

ขาดความช านาญ 

พนักงานฝึกหดั 
ไม่รับผิดชอบ 

สุขภาพ 
จติ 

ทรุดโทรม 
เนือ้ดนิ 

อุณหภมูิ 

ความชืน้ 

ห้องอบ 
ต าแหน่ง 

อุณหภูมิ 

ปริมาณน า้ 

ความหนาบาง 

ช่วงเวลาท างาน 

ดนิเชือ้ 

แสงสว่างน้อย 

ขึน้รูป 

ความหนาแน่น 

ปริมาณน า้ 

การเผา 
อุณหภูมิ อัตราการเผา 

บรรยากาศ 
การจัดเรียง 

อุณหภูมิออกจากเตา 

การบด 
ขนาด 

การผสม 
อัตราส่วน สม ่าเสมอ 

เตาเผา 

อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภมูิ 

หวัพ่น ฉนวน 

การเตรียมเนือ้ดนิ 
การนวด 

ต าแหน่ง 



การบรรจุ เคร่ืองหมายและฉลาก 
การบรรจุ ขนาดเลก็  ควรมีกลอ่ง 
  ขนาดใหญ่  ควรมีภาชนะบรรจท่ีุสะอาด แห้ง เรียบร้อย และ
สามารถป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัเคร่ืองปัน้ดินเผาได้ 
 
เคร่ืองหมายและฉลาก  สติกเกอร์ติดท่ีผลติภณัฑ์ 
    แผน่ป้ายแขวนที่ผลิตภณัฑ์ 
   (๑) ช่ือเรียกผลิตภณัฑ์  
   (๒) ขนาดหรือมิติ 
   (๓) เดือน ปีท่ีท า 
   (๔) ค าเตือน  
   (๕) ข้อแนะน าในการใช้และการดแูลรักษา 
   (๖) ช่ือผู้ท าหรือสถานท่ีท า พร้อมสถานท่ีตัง้ หรือ 
   เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียน  หมายเลขโทรศพัท์ 
   และราคา 



การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ที่มา: ส านกังานพฒันาอตุสาหกรรมชมุชน กสอ. 
http://www.dip.go.th/Portals/0/Nusa/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%88/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B

9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2.pdf 



http://www.letsgo4it.co.th/contents/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A
D%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.html 
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